Stanle Mbugua
VP, Controller Corporativo
Mbugua lidera o departamento de contabilidade da Rimini Street. Ele conduz o
deenvolvimento de política, prática e procedimento de contabilidade em toda a
emprea, aim como a formação do relacionamento financeiro com a liderança
corporativa para ajudar a garantir que a meta financeira e etratégica poam
er alcançada com a ajuda de dado financeiro útei.
A reponabilidade dele também incluem a upervião de toda a principai
funçõe financeira e de contabilidade, incluindo o etabelecimento de política e
procedimento de contabilidade corporativa para fin de conformidade com
relatório GAAP, IFRS SEC, reconhecimento de receita, impoto do EUA e
etrangeiro, conformidade com o requiito SOX, relacionamento de auditoria
externa e requiito de relatório jurídico internacionai.
Mbugua tem mai de 20 ano de experiência em finança e contabilidade, a maior
parte em emprea de tecnologia pública e privada, aim como emprea
pública de contabilidade. Ante da Rimini Street, ele liderou uma grande equipe
global como controller corporativo da Lattice Semiconductor Corporation e da
Silicon Image, onde foi reponável por contabilidade corporativa, conformidade
jurídica mundial, relatório e conformidade SEC, reconhecimento de receita,
contabilidade técnica e de cuto e prática eenciai de contabilidade. Ante da
Lattice Semiconductor Corporation e da Silicon Image, Mbugua gerenciou a
receita e aunto técnico relacionada à contabilidade da deCarta Inc., uma
emprea de navegação baeada em SaaS que foi adquirida pela Uber.
Anteriormente, Mbugua paou mai de 12 ano na PwC e na BDO, em funçõe de
auditoria e conultoria no EUA e no exterior.
Mbugua é Contador Público Certificado e tem Bacharelado em Contabilidade pela
Univeridade de Nairóbi.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

